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 בראשית פרק טז
ית  ְצרִׁ ה מִׁ ְפחָׂ ּה שִׁ ה לֹו ְולָׂ ְלדָׂ ם לֹא יָׂ ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ )א( ְושָׂ
י  ַרנִׁ א ֲעצָׂ ֵנה נָׂ ם הִׁ ל ַאְברָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ ר: )ב( ַותֹאמֶׁ גָׂ ּה הָׂ ּוְשמָׂ

ה  נָׂ מֶׁ ה מִׁ נֶׁ בָׂ י אּוַלי אִׁ תִׁ ְפחָׂ ל שִׁ א אֶׁ ת בֹא נָׂ דֶׁ לֶׁ ֹק מִׁ ְיֹקֹוָׂ
ַקח  י: )ג( ַותִׁ רָׂ ם ְלֹקֹול שָׂ ְשַמע ַאְברָׂ ם ַויִׁ ת ַאְברָׂ ַרי ֵאשֶׁ שָׂ

ת  בֶׁ ים ְלשֶׁ נִׁ ר שָׂ שֶׁ ֵקץ עֶׁ ּה מִׁ תָׂ ְפחָׂ ית שִׁ ְצרִׁ ר ַהמִׁ גָׂ ת הָׂ אֶׁ
ּה לֹו  ישָׂ ם אִׁ ּה ְלַאְברָׂ ֵתן ֹאתָׂ ַען ַותִׁ ץ ְכנָׂ רֶׁ ם ְבאֶׁ ַאְברָׂ

ה ַוֵתַֹקל  תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ ר ַוַתַהר ַוֵתרֶׁ גָׂ ל הָׂ ה: )ד( ַויָׂבֹא אֶׁ שָׂ ְלאִׁ
: )ה( יהָׂ ּה ְבֵעינֶׁ ְרתָׂ י  ְגבִׁ סִׁ ם ֲחמָׂ ל ַאְברָׂ ַרי אֶׁ ר שָׂ ַותֹאמֶׁ

ה  תָׂ רָׂ י הָׂ א כִׁ ָך ַוֵתרֶׁ י ְבֵחיֹקֶׁ תִׁ ְפחָׂ י שִׁ ַתתִׁ י נָׂ ֹנכִׁ יָך אָׂ לֶׁ עָׂ
ר  יָך: )ו( ַויֹאמֶׁ י ּוֵבינֶׁ ֹק ֵבינִׁ ְשֹפט ְיֹקֹוָׂ יהָׂ יִׁ ֵאַֹקל ְבֵעינֶׁ וָׂ
ּה ַהּטֹוב  י לָׂ ֵדְך ֲעשִׁ ֵתְך ְביָׂ ְפחָׂ ֵנה שִׁ ַרי הִׁ ל שָׂ ם אֶׁ ַאְברָׂ

יִׁ  ּה ַמְלַאְך ְבֵעינָׂ אָׂ ְמצָׂ : )ז( ַויִׁ יהָׂ נֶׁ פָׂ ְבַרח מִׁ ַרי ַותִׁ הָׂ שָׂ ְך ַוְתַענֶׁ
ְך שּור:  רֶׁ ן ְבדֶׁ ַעיִׁ ר ַעל הָׂ ְדבָׂ ם ַבמִׁ ֹק ַעל ֵעין ַהַמיִׁ  ְיֹקֹוָׂ

י  ה ֵתֵלכִׁ נָׂ את ְואָׂ ה בָׂ זֶׁ ַרי ֵאי מִׁ ְפַחת שָׂ ר שִׁ גָׂ )ח( ַויֹאַמר הָׂ
י  ֹנכִׁ י אָׂ ְרתִׁ ַרי ְגבִׁ ְפֵני שָׂ ר מִׁ ּה ַותֹאמֶׁ ר לָׂ ֹבַרַחת: )ט( ַויֹאמֶׁ

 : יהָׂ דֶׁ י ַתַחת יָׂ ְתַענִׁ ְרֵתְך ְוהִׁ ל ְגבִׁ י אֶׁ ֹק שּובִׁ  ַמְלַאְך ְיֹקֹוָׂ
ת ַזְרֵעְך ְולֹא  ה אֶׁ ה ַאְרבֶׁ ֹק ַהְרבָׂ ּה ַמְלַאְך ְיֹקֹוָׂ ר לָׂ )י( ַויֹאמֶׁ

ה  רָׂ ְך הָׂ נָׂ ֹק הִׁ ּה ַמְלַאְך ְיֹקֹוָׂ ר לָׂ ֵפר ֵמֹרב: )יא( ַויֹאמֶׁ סָׂ יִׁ
ל  ְוֹיַלְדְת ֵבן ֹק אֶׁ ַמע ְיֹקֹוָׂ י שָׂ ֵעאל כִׁ ְשמָׂ את ְשמֹו יִׁ רָׂ ְוֹקָׂ

ם יָׂדֹו ַבֹכל ְוַיד ֹכל בֹו  דָׂ א אָׂ רֶׁ ְהיֶׁה פֶׁ ְנֵיְך: )יב( ְוהּוא יִׁ עָׂ
ֹק ַהֹדֵבר  א ֵשם ְיֹקֹוָׂ ְֹקרָׂ ְשֹכן: )יג( ַותִׁ יו יִׁ חָׂ ל אֶׁ ְוַעל ְפֵני כָׂ

י יתִׁ אִׁ ה ֲהַגם ֲהֹלם רָׂ ְמרָׂ י אָׂ י כִׁ ה ֵאל ֳראִׁ יהָׂ ַאתָׂ ַאֲחֵרי  ֵאלֶׁ
ֵנה ֵבין  י הִׁ א ַלְבֵאר ְבֵאר ַלַחי ֹראִׁ רָׂ י: )יד( ַעל ֵכן ֹקָׂ ֹראִׁ
א  ְֹקרָׂ ם ֵבן ַויִׁ ר ְלַאְברָׂ גָׂ ד הָׂ ד: )טו( ַוֵתלֶׁ רֶׁ ֵדש ּוֵבין בָׂ ֹקָׂ

ם  ֵעאל: )טז( ְוַאְברָׂ ְשמָׂ ר יִׁ גָׂ ה הָׂ ְלדָׂ ר יָׂ ם ְבנֹו ֲאשֶׁ ם שֶׁ ַאְברָׂ
ים ְבלֶׁ  נִׁ ה ְוֵשש שָׂ נָׂ ים שָׂ ן ְשֹמנִׁ ת הָׂ בֶׁ ֵעאל דֶׁ ְשמָׂ ת יִׁ ר אֶׁ גָׂ

ם:  ְלַאְברָׂ

 רש"י 
בת פרעה היתה, כשראה נסים  - שפחה מצרית)א( 

שנעשה לשרה אמר מוטב שתהא בתי שפחה בבית 
 - אולי אבנה ממנה)ב(  זה ולא גבירה בבית אחר:

 א הרוס:לימד על מי שאין לו בנים שאינו בנוי אל
 בזכות שאכניס צרתי לתוך ביתי: - אבנה ממנה

 - ותקח שרי)ג(  לרוח הֹקודש שבה: - לקול שרי
לֹקחתה בדברים אשריך שזכית לידבֹק בגוף ֹקדוש 

מועד הֹקבוע לאשה  - מקץ עשר שנים כזה:
ששהתה עשר שנים ולא ילדה לבעלה חייב לישא 

מגיד שאין ישיבת חוצה  - לשבת אברם וגו' אחרת:
עולה לו מן המנין, לפי שלא נאמר לו )לעיל יב  לארץ

  ב( ואעשך לגוי גדול, עד שיבא לארץ ישראל:
ותקל  מביאה ראשונה: - ויבא אל הגר ותהר)ד( 

אמרה שרי זו אין סתרה כגלויה,  - גברתה בעיניה
מראה עצמה כאלו היא צדֹקת ואינה צדֹקת, שלא 

זכתה להריון כל השנים הללו, ואני נתעברתי 
חמס העשוי לי,  - חמסי עליך)ה(  ראשונה:מביאה 

עליך אני מטיל העונש, כשהתפללת להֹקב"ה מה 
תתן לי ואנכי הולך ערירי, לא התפללת אלא עליך, 
והיה לך להתפלל על שנינו והייתי אני נפֹקדת עמך. 
ועוד, דבריך אתה חומס ממני שאתה שומע בזיוני 

ביני  כל -אנכי נתתי שפחתי וגו' ביני וביניך  ושותֹק:
ובינך שבמֹקרא חסר, וזה מלא, ֹקרי ביה וביניך 

שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוברה, 
הוא שהמלאך אומר להגר הנך הרה, והלא כבר 

הרתה והוא מבשר לה שתהר, אלא מלמד שהפילה 
היתה משעבדת בה  - ותענה שרי)ו(  הריון הראשון:

 היה,  מהיכן באת. יודע - אי מזה באת)ח(  בֹקושי:
ויאמר )ט(  אלא ליתן לה פתח ליכנס עמה בדברים. ולשון אי מזה, איה המֹקום שתאמר עליו מזה אני בא:

  על כל אמירה היה שלוח לה מלאך אחר, לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמירה: - לה מלאך ה' וגו'
כמו ויולדת, ודומה  - וילדת בן כשתשובי תהרי, כמו )שופטים יג ז( הנך הרה, דאשת מנוח: - הנך הרה)יא( 

צווי הוא, כמו שאומר לזכר )יז יט( וֹקראת  - וקראת שמו לו )ירמיה כב כג( ישבת בלבנון מֹקננת בארזים:
כא( ויהי רובה ֹקשת וישב  -אוהב מדברות לצוד חיות, כמו שכתוב )כא כ  - פרא אדם)יב(  את שמו יצחֹק:

שיהיה  - ועל פני כל אחיו ישכן ין אותו ומתגרין בו:הכל שונא - ויד כל בו לסטים: - ידו בכל במדבר פארן:
נֹקוד חטף ֹקמ"ץ מפני שהוא שם דבר, אלוה הראיה, שרואה בעלבון של  - אתה אל ראי)יג(  זרעו גדול:

לשון תימה, וכי סבורה הייתי שאף הלום במדברות ראיתי שלוחו של מֹקום אחרי  - הגם הלום עלובין:
הייתי רגילה לראות מלאכים. ותדע שהיתה רגילה לראותם שהרי רואי אותם בביתו של אברהם, ששם 

מנוח ראה את המלאך פעם אחת ואמר )שופטים יג כב( מות נמות, וזו ראתה ארבעה פעמים זה אחר זה 
אף  - ויקרא אברם שם וגו')טו(  כתרגומו בארא דמלאך ֹקימא אתחזי עלה: - באר לחי ראי)יד(  ולא חרדה:

על פי שלא שמע אברם דברי המלאך שאמר )פסוֹק יא( וֹקראת שמו ישמעאל, שרתה רוח הֹקודש עליו 
לשבחו של ישמעאל נכתב, להודיע שהיה בן שלש עשרה  - ואברם בן שמנים שנה וגו')טז(  וֹקראו ישמעאל:

 שנה כשנימול ולא עכב:
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 רמב"ן 
 

אבל אמר כי שמע לֹקול שרי, ירמוז כי אף על פי לא אמר הכתוב "ויעש כן",  - וישמע אברם לקול שרי)ב( 
שאברם מתאוה מאד לבנים לא עשה כן בלא רשות שרי, וגם עתה לא נתכוון שיבנה הוא מהגר ויהיה זרעו 
ממנה, אבל כל כוונתו לעשות רצון שרה שתבנה ממנה, שיהיה לה נחת רוח בבני שפחתה, או זכות שתזכה 

להודיע שלא מהר אברם לדבר עד  - ואמר עוד ותקח שרי )עא ז(:היא לבנים בעבור כן כדברי רבותינו 
לרמוז כי שרה לא נתיאשה  - אישהשלֹקחה שרי ונתנה בחיֹקו. והזכיר הכתוב שרי אשת אברם, לאברם 

מאברם ולא הרחיֹקה עצמה מאצלו, כי היא אשתו והוא אישה, אבל רצתה שתהיה גם הגר אשתו. ולכך 
 רֹק כאשה נשואה לו. וכל זה מוסר שרה והכבוד שהיא נוהגת בבעלה:שלא תהיה כפלגש  -אמר לו לאשה 

מועד הֹקבוע לאשה ששהתה עם בעלה י' שנים ולא ילדה חייב לישא אחרת. לשבת  - מקץ עשר שנים)ג( 
אברם בארץ כנען, מגיד שאין ישיבת חוצה לארץ עולה לו מן המנין, לפי שלא נאמר לו ואעשך לגוי גדול עד 

לשון רש"י. והטעם הזה איננו יפה שישיבת חוצה לארץ הלכה פסוֹקה היא שאינה עולה  שבא לארץ ישראל,
לשום אדם בעולם, ומשנה ששנינו בה )יבמות סד א( בכל אדם היא. ואם היה מפני ההבטחה הזו לאברם 

וכבר טעו בה גם כן מן המפרשים טעות אחרת, שאמרו שאין דין היושב  היתה עולה לשאר האנשים:
ץ להוציא האשה ששהתה עמו עשר שנים ולא ילדה ולא שישא אחרת. ואין הענין כן, אבל בחוצה לאר

הכוונה לומר שאם היה אדם עם אשתו בחוצה לארץ חמש או עשר שנים ובאו לארץ ישראל, שנותנין להם 
  זמן עשר שנים מעת ביאתם לארץ אולי בזכות הארץ יבנו. וכן עשו אברהם ושרה, מנו מעת בואם שם:

חטאה אמנו בענוי הזה, וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע ה' אל עניה  - תענה שרי ותברח מפניהו)ו( 
 ונתן לה בן שיהא פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני הענוי:
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